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บทคัดย่อ  

การก าหนดนโยบายในการควบคุมสินค้าคงคลังมีความส าคัญที่จะท าให้บริษัทมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
ในขณะเดียวกันสามารถควบคุมต้นทุนการถือครองสินค้าให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ผู้ศึกษาน าเสนอการก าหนด
นโยบายการถือครองสินค้าคงคลังที่เหมาะสมเพื่อช่วยลดต้นทุนสินค้าคงคลังของบริษัท xxx จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิต Skin care และ 
Oral care โดยจากการศึกษาค้นคว้าและท าการวิเคราะห์พบว่าบริษัทใช้ประสบการณ์ในการบริหารจึงท าให้การวางแผนใน
กระบวนการท างานรวมไปถึงไม่มีการก าหนดนโยบายในการบริหารสินค้าคงคลังที่เหมาะสมและชัดเจน ท าการสั่งซื้อสินค้าเกิน
ความจ าเป็นเนื่องจากไม่ได้น าข้อมูลความต้องการ (Demand) มาใช้ในการพยากรณ์และวิเคราะห์ จึงส่งผลใหเ้มื่อเวลาผ่านไปสนิคา้
คงคลังมีปริมาณสูงขึ้น ส่งผลไปถึงต้นทุนสินค้าคงคลังสูงขึ้นตามไปดว้ย จากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงไดท้ าการแก้ปัญหาโดยเริ่มจาก
การแยกประเภทสินค้าคงคลังตามทฤษฎี ABC Classification และท าการวิเคราะห์หาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) ของ
สินค้าในกลุ่ม A ทั้ง 3 ประเภท คือวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และ สินค้าส าเร็จรูป ของแผนกยาสีฟันซึ่งเป็นแผนกที่เป็นรายได้หลักของ
บริษัทและท าการค านวณหาจุดสั่งซื้อใหม่ (Reoder point) และปริมาณสินค้าคงคลังส ารองในระดับการบริการ (Service Level) 
ที่ต่างกัน และท าการเปรียบเทียบต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลัง ( Inventory Cost) และโอกาสการเกิดสินค้าขาดแคลน (Stock 
out) เพื่อก าหนดระดับการบริการ (Service Level) ที่เหมาะสม รวมถึงให้เหมาะสมเพื่อช่วยลดต้นทุนรวมให้ต่ าลงโดยค านึงถึง
ความเสี่ยงของการเกิดสินค้าขาดแคลนประกอบด้วย ซึ่งหลังจากท าการศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลังในช่วง 12 เดือน 
พบว่าการก าหนดระดับการบริการ (Service Level) ที่เหมาะสมจะสามารถช่วยลดต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังลงได้ถึงร้อยละ 
46.84 
 
ค าส าคัญ: ต้นทุนสินค้าคงคลัง, ต้นทุนรวม, ปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัด, ระดับการบริการ 
 
Abstract 

Inventory management policy is crucial for a company to serve customers’ demand on time while at 
the same time control cost of holding inventory so that it can compete with rivals. This study presents optimal 
inventory management policy of company XXX co. , ltd, a skin care and oral care product manufacturer.  The 
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company in this study did not have inventory management policy, resulting in an overstock of inventory and 
hence increased cost.  This is partly due to absence of analysis of customers’ demand from available 
information.  This study also attempted to classify inventory using ABC classification.   Analysis is then made to 
determine EOQ ( Economic Order Quantity)  of three types of products in A category, namely raw material, 
packaging and finished product of the toothpaste division, which is the main source of company’s revenue. 
Reorder point is then calculated at various service levels in order to compare inventory cost and chance of 
stock depletion.  An optimal reorder point is found.  This study also looked at 12 months data and found that 
by using the optimal service level, inventory cost could be reduced by as much as 46.84 percent. 
 
Keywords: Inventory cost, total cost, Economic order quantity, service level, Inventory Policy 
 
1. ที่มาและความส าคัญ 

บริษัท XXX จ ากัด เป็นบริษัทผู้ด าเนินธุรกิจเครื่องส าอางสมุนไพรทั้ง Skin Care และ Oral Care ในประเทศและส่งออก
ไปต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัท XXX จ ากัด มีรูปแบบการด าเนินงาน 2 ลักษณะ คือ การผลิตสินค้าจ าหน่ายในตราสินค้าของตนเอง 
และ การรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ซึ่งบริษัท XXX จ ากัด มีจ านวนของสินค้าคงคลังที่หลากหลายและมีปริมาณ
สินค้าจ านวนมากโดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ วัตถุดิบ, บรรจุภัณฑ์ และ สินค้าส าเร็จรูป เนื่องจากบริษัท XXX จ ากัด 
ไม่มีการวางแผนและก าหนดนโยบายในการจัดการสินค้าคงคลังตั้งแต่ต้นจึงส่งผลให้มีต้นทุนสินค้าคงคลังสูง โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์
จากปัญหาที่เกิดขึ้นจริง โดยใช้เครื่องมือ Fishbone Diagram ในการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพบว่า 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สั่งซื้อเกินความจ าเป็น : พนักงานในฝ่ายจัดซื้อท าการสั่งซื้อโดยใช้การประมาณการของฝ่ายตลาดในการสั่งซื้อสินค้า

เนื่องจากบริษัทไม่การน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณการสั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสมส่งผลให้มีปริมาณสินค้าคงคลัง

สูง 



2. ไม่มีการน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ : เนื่องจากบริษัทเป็นองค์กรธุรกิจขนาดเล็กด าเนินธุรกิจโดยใช้ประสบการณ์ของ

เจ้าของกิจการเป็นตัวขับเคลื่อนและยังขาดความรู้ความเข้าใจในการน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์จึงท าให้เกิดปัญหาใน

การจัดการสินค้าคงคลัง 

3. ไม่มีนโยบายในการควบคุมสินค้าคงคลัง : บริษัทไม่มีการจ าแนกประเภทสินค้าและการก าหนดนโยบายในการควบคุม

สินค้าคงคลังที่ชัดเจน ซึ่งส่งผลท าให้พนักงานละเลยในการปฏิบัติหน้าท่ี 

4. สต็อกสินค้าเพื่อรอขาย : เนื่องจากทางบริษัทมีสินค้าที่จ าหน่ายเป็นแบรนด์ของตนเองจึงท าให้ต้องมีการผลิตสินค้าเตรียม

เอาไว้เพื่อรอจัดจ าหน่ายจึงท าให้มีปริมาณสินค้าในคลังสูง 

5. การสั่งซื้อขั้นต่ า : ในการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จะมีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ าที่ถูกก าหนดจาก Supplier จึงท าให้

ทางบริษัทต้องแบกรับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ในส่วนท่ีไม่ได้ใช้ 

6. ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน : เนื่องจากบริษัทมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปขายที่ต่างประเทศโดยผ่านผู้ค้าส่งในแต่

ละประเทศ โดยผู้ค้าส่งของแต่ละประเทศจะมีความต้องการที่แตกตา่งกันออกไปเช่น ฉลากที่ระบุบนผลิตภัณฑ์ ขนาดของ

ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้บริษัทจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์หลายครั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าและท าให้ปริมาณสินค้าคงคลังเพิ่มสูงขึ้น 

2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 2.1.1. ทฤษฎี ABC Classification เป็นการจ าแนกประเภทสินค้าคงคลงัโดยพิจารณาจากปรมิาณและมูลค่าของสินค้าคง
คลัง มีการก าหนดนโยบายการควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทเนื่องจากในธุรกิจสินค้าคงคลังบางชนิดจะมีมูลค่า
ต่ า ถ้าหากไม่มีการจ าแนกประเภทให้ชัดเจนก็ท าให้ต้องมีการควบคุมเหมือนกับสินค้าคงคลังที่มีมูลค่าสูงซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนในส่วน
ต่างๆ โดยการจ าแนกประเภทสินค้ามีการแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1. สินค้ากลุ่ม A เป็นกลุ่มสินค้าคงคลังที่มีอยู่ประมาณ 15 
เปอร์เซ็นต์ของจ านวนสินค้าคงคลังทั้งหมด มีมูลค่ารวมสูงสุดประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสินค้าคงคลังทั้งหมด 2. สินค้า
กลุ่ม B เป็นกลุ่มสินค้าคงคลังที่มีอยู่ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนสินค้าคงคลังทั้งหมด มีมูลค่ารวมสูงสุดประมาณ 15-25 
เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสินค้าคงคลังทั้งหมด 3. สินค้ากลุ่ม C เป็นกลุ่มสินค้าคงคลังที่มีอยู่ประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนสินค้าคง
คลังทั้งหมด มีมูลค่ารวมสูงสุดประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสินค้าคงคลังทั้งหมด 

2.1.2 ทฤษฎีการหาปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยดั (Economic Ordering Quantity: EOQ) เป็นรูปแบบท่ีอาศัย

สมการคณติศาสตรม์าค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อท่ีท าให้ต้นทุนรวมของสินค้าคงคลังต ่าสุด ซึ่งต้องพจิารณาจากต้นทุนการสั่งซื้อ

สินค้าและต้นทุนการเก็บสินค้า โดยเป็นแบบจ าลองอย่างง่ายที่ได้รับความนิยมทั่วไปภายใตส้มมติฐานความต้องการสินค้าหรืออุป

สงค์คงที่ และทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน, เวลาน าในการสั่งคงที่, ทราบล่วงหน้า, ไมม่ีสภาวะสินค้าขาดมือ และ ได้รับสินค้าท่ีสั่งซื้อ

พร้อมกันทั้งล็อต 

2.1.3 ทฤษฎีการสั่งซื้อเมื่อถึงจุดสัง่ซื้อสินค้าคงคลังใหม่ (Reorder Point) เป็นการจดัการสินค้าคงคลังโดยการก าหนดจดุ

ที่จะสั่งซื้อสินค้าคงคลังเข้ามาเตมิเต็มใหมไ่ว้ล่วงหน้า โดยมีตัวแปรทีส่ าคัญ 2 ตัว คือ อัตราความต้องการใช้สินค้าคงคลังที่คงที่และ

รอบเวลาในการสั่งซื้อสินค้าคงคลังเข้ามาเติมเต็มที่คงที่ ซึ่งระดับสินคา้คงคลังน้ันจะลดต่ าลงจนถึงระดับต่ าสุดทีเ่ราวางเป้าหมายไว้



และเมื่อถงึระยะเวลาก าหนดสินคา้คงคลังท่ีสั่งจะเข้ามาเตมิเต็มตามช่วงเวลา การจัดการสินค้าคงคลังโดยการก าหนดจุดที่จะสั่งซื้อ

สินค้าคงคลังเข้ามาเติมเต็มใหม่นัน้จะช่วยในการวางแผนสินค้าคงคลังท าให้ไม่เกดิสภาวะสินค้าคงคลงัขาดสต็อกเพราะมีอัตราความ

ต้องการใช้สินค้าคงคลังที่คงที่และรอบเวลาในการสั่งซื้อสินค้าคงคลังเข้ามาเติมเต็มที่คงที่ 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ภมรสา ทรัพย์เพ็ญภพ (2551) ศึกษาเรื่องสาเหตุของปัญหาและการจัดการในการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังในกลุ่มสินค้า

ที่ความเคลื่อนไหวช้าและไม่ค่อยเคลื่อนไหวในบริษัทกระจายสินค้าวัสดุก่อสร้างพบว่าการค านวณการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณที่

เหมาะสม การศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคและการก าหนดกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายสามารถช่วยท าให้บริษัทลดต้นทุนสินค้าคง

คลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ชัยกาล ไชยเวช (2553) ศึกษาเรื่องการสั่งซื้อสินค้าคงคลังในปริมาณที่ไม่เหมาะสมและในส่วนการบริหารจัดการไม่มี

ประสิทธิภาพท าให้เกิดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลังพบว่าการแบ่งประเภทสินค้าคงคลังแบบABCมาจัดแยกล าดับความส าคัญ

ของชนิดสินค้าคงคลังในกลุ่มสินค้าคงคลังประเภทA เมื่อท าการเก็บข้อมูลจากการขายในช่วง 1 ปีแล้วน ามาวิเคราะห์พยากรณ์และ

น าผลมาค านวณหา EOQ นั้นท าให้สามารถลดต้นทุนในการสั่งซื้อและการจัดเก็บสินค้าคงคลังประเภท A ได้ถึง 47.71 เปอร์เซ็นต์ 

นึกรักษ์ หมื่นชนานันท์ (2551) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดการสินค้าคง

คลังเนื่องจากบริษัทที่ท าการศึกษาพบปัญหาในเรื่องการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาในแต่ละรอบมีปริมาณมากและยังไม่มีการค านวณหา

ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมซึ่งหลัวจากการศึกษาพบว่าการน าทฤษฎี EOQ มาใช้ในการค านวณท าให้ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อแบบ

เก่าลดลง 2.61 เปอร์เซ็นต์ และลดจ านวนการเก็บสินค้าคงคลังได้มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ จากจ านวนสินค้าคงคลังท้ังหมด 

พิมลศรี สุทธานนท์กุล (2552) ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิการจัดการสินค้าคงคลังในธุรกิจน าเข้าสินค้าเนื่องจาก

มีมีสินค้าท่ีหลากหลายและระยะเวลาในการต้องการสินค้าที่ไม่แน่นอน บริษัทไม่มีการค านวณปริมาณการสั่งซื้อใช้ประสบการณ์ใน

การคาดเดาท าให้ยังไม่มีการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพจึงท าการศึกษาโดยใช้ใช้ทฤษฎี ABS Classification System วิเคราะห์ระดับ

ความส าคัญของสินค้า แล้วจึงท าการพยากรณ์หาปริมาณความต้องการใช้สินค้าคงคลังต่อปีและใช้วิธีการสั่งซื้อ 3 วิธี คือ EOQ 

Model, Newsboy Model และ Silver – Meal Method ซึ่งจาการเปรียบเทียบพบว่า EOQ Model มีค่าใช้จ่ายรวมน้อยกว่าการ

สั่งซื้อแบบเกา่ลดลงประมาณ 47.77 เปอร์เซ็นต์ต่อปี 

ธัญญ์กรรนิษฐา สุวรรณศร (2554) ศึกษาเรื่องการลดระดับสินค้าคงคลังของโรงงานผลิตช้ินส่วนไมโครอิเลก็ทรอนิกส์โดยพบ

ปัญหาว่าไม่สารถดูแลสินค้าคงคลังได้ทั่วถึงเนื่องจากมีจ านวนสินค้าหลายชนิดและมีปริมาณที่มากจึงท าให้มีปริมาณสินค้าคงคลังมี

สูงกว่าที่ก าหนดจึงท าการศึกษาโดยการประยุกต์ใช้วิธี ABC และท าการก าหนดนโยบายในการควบคุมสินค้าในแต่ละประเภทโดย

เน้นไปท่ีแนวทางในการลดสินค้าคงคลังในกลุ่ม A พบว่าหลังจากการปรับปรุงสามารถลดจ านวนสินค้าคงคลังในกลุ่ม A ลงไปได้โดย

สามารถเลื่อนการรับสินค้ากลุ่ม A ออกไปได้และลดสินค้าคงคลังโดยรวมได้ทั้งสิ้น 15,165,695 ช้ินส่วน ซึ่งสามารถลดต้นทุนค่าเสีย

โอกาสได้ 

สัมฤทธิ์ ดวงศรี (2551) ศึกษาเรื่องการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้าคงคลังและ

ต้องการลดจ านวนปริมาณสินค้าคงคลังให้ลดน้อยลงในโรงงานรีดเย็นแผ่นเหล็กพบว่าทางบริษัทไม่มีหลักการในการในการใช้ข้อมูล

ย้อนหลังมาท าการวิเคราะห์จ านวนและระยะเวลาในการสั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสมใช้เพียงประสบการณ์ที่เคยท ามาก่อนในการคาด

เดาและสั่งสินค้าจึงท าให้ทางบริษัทมีต้นทุนในการสั่งซื้อและการจัดเก็บที่สูง จึงได้ท าการศึกษาวิจัยโดยการน าทฤษฎี EOQ มา



ประยุกต์ใช้ในการค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมและใช้ทฤษฎี  ROP ในการหาจุดสั่งซื้อสินค้าคงคลังใหม่ พบว่าการ

ค านวณโดยใช้ทฤษฎี EOQ มาประยุกต์ใช้ในการค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมจะมีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อครั้งและค่า

เสียโอกาสลดลงกว่าแบบเก่าเพราะเป็นการสั่งซื้อในปริมาณน้อยแต่มีจ านวนครั้งในการสั่งซื้อมาก ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ 

22,935,255 บาทและลดจ านวนสต็อกสินค้าได้ลดลงถึง 54.66 เปอร์เซ็นต์ จากที่ตั้งเป้าไว้ 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นจ านวนเงิน 

10,200,000บาท 

นุชจรี แก่นลออ (2555) ศึกษาการหาแนวทางจัดการสินค้าคงคลังที่เหมาะสมส าหรบัสินค้าปะเภทสารเคมีตามฤดูกาล

โดยใช้แนวทางการจัดการสินค้าคงคลังในการพิจารณานโยบายการเติมเตม็สินคา้คงคลังด้วยการหาปรมิาณการสั่งซื้อแบบประหยดั 

การหาจุดสั่งซื้อใหม่และการก าหนดปริมาณสินค้าคงคลังส ารองเพื่อให้ต้นทุนรวมต่ าที่สุดพบว่าปริมาณการสั่งซื้อสารเคมีต่อครั้งอยู่ที่ 

94 ตันต่อครั้ง และท าการเติมสตอ็กทุกครั้งท่ีสารเคมีคงเหลือ 146 ตัน และเก็บส ารองที่ระดับบริการ 99 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 103 

ตัน ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการสินค้าคงคลังไดต้่อไป 

 
3. ระเบียบวิธีการศึกษา  

จากปัญหาและการทบทวนวรรณกรรม ทางผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อ
ช่วยลดต้นทุนสินค้าคงคลังในแผนกยาสีฟันซึ่งเป็นแผนกท่ีท ารายได้สูงสดุของบริษัทจึงมีการก าหนดขั้นตอนในการด าเนินงาน แต่ละ
ขั้นดังนี ้

1. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่โดยการรวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต 
2. รวบรวมข้อมูลสินค้าคงคลังตั้งแต่เดือน มกราคม 2558 จนถึง เดือน ธันวาคม 2558 รวม 1 ปี มาใช้ในการจ าแนก

ประเภทสินค้าคงคลังตามทฤษฎี ABC Classification 
3. ศึกษาปริมาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสมทราบว่าควรสั่งซื้อสินค้าปริมาณเท่าใดจึงจะเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดต้นทุนต่ าที่สุด 
4. ท าการเปรียบเทียบหาระดับการบริการ (Service Level) ที่เหมาะสมและการค านวณจุดสั่งเติมเต็มสินค้าคงคลังใหม่ 

(Reorder Point: ROP) 
5. ท าการจัดการสินค้าคงคลังที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead Stock) หลังจากการจ าแนกประเภทสินค้าคงคลังตามทฤษฎี ABC 

Classification 
6. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

4. ผลการศึกษา 
จากการศึกษาค้นคว้าและท าวิจัยในหัวข้อเรื่อง”การก าหนดนโยบายบริหารจดัการสินค้าคงคลังเพื่อช่วยลดต้นทุนสินค้า

คงคลัง โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมลูเพื่อหาแนวทางปรับปรุง ท้ังนี้เนื่องจากระยะเวลาที่จ ากัดผู้วิจัยจึงได้ท าการ
เลือกสินค้าท่ีน ามาวิเคราะหโ์ดยท าการเลือกสินค้าหลังจากการแบ่งประเภทด้วยวิธี ABC Classificationโดยเลือกสินคา้กลุ่ม A ใน
แผนกยาสีฟัน ซึ่งเป็นแผนกหลักท่ีท ารายได้ให้กับบริษัท ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

 
การศึกษาปริมาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสม  
 การควบคุมคลังสินค้าด้วยระบบปริมาณการสั่งคงที่ (Fixed Order Quantity System) จะต้องค านึงถึงปริมาณการ
สั่งซื้อท่ีเหมาะสมและระยะเวลาในการเตมิเตม็สินค้า โดยการสั่งปรมิาณคงที่เมื่อระดบัของของคงคลังลดลงถึงระดับท่ีก าหนดไว้ 



(Reorder Point) ซึ่งวิธีนี้ต้องมีการตรวจสอบระดับของของคงคลังอยู่ตลอดเวลา จากการศึกษาสามารถสรุปผลการวิเคราะหไ์ด้ดัง
แสดงในตาราง 1, 2, 3 ตามล าดับ 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การสั่งซื้อกลุ่มวัตถุดบิด้วยวิธีการสั่งซื้อแบบประหยดั 

รหัสสินค้า ปริมาณการซื้อแบบประหยัด (EOQ) จ านวนครั้งในการสั่งซื้อต่อป ี
11-03001-001 1,132.68 20.00 
11-03003-001 3,456.12 5.00 
11-03004-001 3,253.61 5.00 
11-03005-001 1,028.88 2.00 
11-03005-002 1,179.15 11.00 
11-03006-001 3,253.61 11.00 
11-03006-002 3,323.28 9.00 
11-03007-001 1,288.02 2.00 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การสั่งซื้อกลุ่มบรรจุภณัฑด์้วยวิธีการสั่งซือ้แบบประหยดั 

รหัสสินค้า ปริมาณการซื้อแบบประหยัด (EOQ) จ านวนครั้งในการสั่งซื้อต่อป ี
2C-01160-001 9,201.92 7.00 
2C-02020-001 15,353.45 19.00 
2C-02100-001 11,764.16 11.00 
2C-02160-001 15,584.53 19.00 
2C-04100-001 6,389.81 9.00 
2C-05020-001 6,756.24 10.00 
2C-05100-001 6,783.24 4.00 
2D-03011-160 9,208.24 7.00 
2D-03021-021 14,454.57 17.00 
2D-03021-100 11,714.01 11.00 
2D-03021-160 15,555.51 19.00 
2D-03051-100 6,556.23 3.00 

 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การสั่งผลิตกลุ่มสินค้าส าเร็จรูปด้วยวิธีการสั่งผลิตแบบประหยัด 

รหัสสินค้า ปริมาณการผลติแบบประหยัด (EOQ) จ านวนครั้งในการสั่งผลติต่อปี 
5F-C2020-000 39,937.94 47.00 
5N-C1020-000 27,701.52 23.00 
5N-C1160-000 18,938.22 53.00 
5N-C2020-000 25,104.12 19.00 



5N-C2100-000 18,157.77 49.00 
5N-C2160-000 26,496.26 68.00 
5N-C4020-000 33,970.66 34.00 
5N-C4020-100 17,332.78 45.00 
5N-C4020-200 16,048.57 64.00 
5N-C4100-000 10,092.63 19.00 
5N-C4100-100 6,510.04 11.00 
5N-C4100-200 5,855.21 9.00 
5P-C2100-000 8,667.26 18.00 
5P-C2160-001 12,327.26 23.00 

 
ตัวอย่างการค านวณหาปรมิาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสมกลุม่วัตถุดิบ (รหัสสินคา้  11-03001-001) 

D = 2,030 ช้ิน/ปี 
S = 79 บาท/ครั้ง 

H = 0.25 บาท/ช้ิน/ปี 

𝐸𝐸𝐸 = √
2𝐷𝐷

𝐷
  =  √

2×2,030×79

0.25
  = 1,132.68  ช้ิน 

ตัวอย่างการค านวณหาปรมิาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสมกลุม่บรรจุภณัฑ ์(รหัสสินคา้ 2C-02160-001) 
D = 384,300 ช้ิน/ปี 
S = 79 บาท/ครั้ง 

H = 0.25 บาท/ช้ิน/ปี 

𝐸𝐸𝐸 = √
2𝐷𝐷

𝐷
  =  √

2×384,300×79

0.25
  = 15,584.53 ช้ิน 

 
ตัวอย่างการค านวณหาปรมิาณการสั่งผลิตที่เหมาะสมกลุ่มสินค้าส าเร็จรูป (รหสัสินค้า 5N-C2160-000) 

D = 948,103 ช้ิน/ปี 
S = 60 บาท/ครั้ง 

H = 0.25 บาท/ช้ิน/ปี 

𝐸𝐸𝐸 = √
2𝐷𝐷

𝐷
  =  √

2×948,103×60

0.25
  = 21,332.83 ช้ิน 

การเปรยีบเทียบหาระดับการบริการ (Service Level) ที่เหมาะสมและการค านวณจดุสั่งเติมเต็มสินค้าคงคลังใหม่ (Reorder 
Point: ROP) 
 ระดับการบริการ (Service Level) มีผลต่อการก าหนดปริมาณสินคา้ส ารอง (Safety Stock)โดยตรง กล่าวคือหากบริษัท
มีการก าหนดระดับการบริการ (Service Level) เอาไว้สูงจะท าให้บริษัทจะต้องมีการเก็บสินค้าคงคลังส ารอง (Safety Stock) ใน
ปริมาณที่สูงข้ึนตามซึ่งส่งผลต่อต้นทุนสินค้าคงคลังที่จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นในการศึกษาน้ีจึงได้ท าการเปรยีบเทียบหาระดับการบริการ 



(Service Level) ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการก าหนดปริมาณสินค้าคงคลังส ารอง (Safety Stock) ให้สอดคล้องกันและต้องค านึงถึง
ต้นทุนรวมที่เป็นต้นทุนในการสั่งซือ้ ต้นทุนการเก็บรักษา ในการเลือกระดับการบริการที่เหมาะสมจะเลือกจากต้นทุนรวมที่ต่ าที่สดุ
และไม่ก่อให้เกิด Shortage 

จุดสั่งเติมเต็มสินค้าคงคลังใหม่ (Reorder Point: ROP) เป็นการบรหิารจัดการสินค้าคงคลังโดยก าหนดจุดที่จะสั่งเตมิเตม็
สินค้าคงคลังไว้ล่วงหน้า ท้ังนี้จุดสัง่เติมเตม็สินคา้คงคลังใหม่ (Reorder Point: ROP) ในอัตราความตอ้งการสินค้าคงคลังทีผ่ันแปร 
เป็นสภาวะที่อาจท าให้ของขาดมือได้เพราะความต้องการสินค้าไม่สม่ าเสมอจึงต้องมีการเก็บสินค้าคงคลังส ารอง (Safety Stock) 
ตามระดับการบริการ (Service Level) ที่ก าหนดไว ้
 
ตารางที่ 4 แสดงระดับการบริการ (Service Level) ปรมิาณสินค้าส ารอง จุดสั่งซื้อใหม่และเปรียบเทียบต้นทุนรวมแบบเดิมและ
แบบใหม่ในการสั่งซื้อของวัตถุดิบกลุ่มAแผนกยาสีฟัน 

รหัสสินค้า Service Level ค่าZ SS ROP ต้นทุนรวมใหม ่ ต้นทุนรวมเดิม 
11-03001-001 94% 1.55 13 34 1,218 1,277 
11-03003-001 94% 1.55 399 716 821 1,266 
11-03004-001 94% 1.55 363 644 802 1,025 
11-03005-001 94% 1.55 38 66 255 856 
11-03005-002 94% 1.55 40 77 700 872 
11-03006-001 94% 1.55 363 644 1247 1,327 
11-03006-002 94% 1.55 97 273 837 3,091 
11-03007-001 94% 1.55 42 86 293 448 

Total Cost 6,173 10,161 
 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นถึงระดับการบริการ (Service Level) ของวัตถุดิบกลุ่มAแผนกยาสีฟันเทา่กับ 94 เปอร์เซ็นต์ 
มีค่า Z เท่ากับ 1.55 ต้นทุนรวมใหม่ เท่ากับ 6,173 บาทต่อปีซึ่งช่วยลดต้นทุนรวมจากเดิมได้ เท่ากับ 3,988 บาท 

 
ตารางที่ 5 แสดงระดับการบริการ (Service Level) ปรมิาณสินค้าส ารอง จุดสั่งซื้อใหม่และเปรียบเทียบต้นทุนรวมแบบเดิมและ
แบบใหม่ในการสั่งซื้อของบรรจุภณัฑ์กลุม่Aแผนกยาสีฟัน 

รหัสสินค้า Service Level ค่าZ SS ROP ต้นทุนรวมใหม ่ ต้นทุนรวมเดิม 
2C-01160-001 94% 1.55 5,335 9,204 4,913 11,077 
2C-02020-001 97% 1.88 11,470 15,225 7,858 12,337 
2C-02100-001 94% 1.55 10,864 21,886 6,172 19,288 
2C-02160-001 94% 1.55 5,335 9,204 4,913 11,077 
2C-04100-001 94% 1.55 6,209 9,461 3,839 5,127 
2C-05020-001 94% 1.55 6,643 10,279 6,261 9,241 
2C-05100-001 94% 1.55 6,029 9,693 4,688 8,480 



2D-03011-160 94% 1.55 10,777 17,530 7,210 12,338 
2D-03021-021 98% 2.05 32,871 49,510 9,548 19,553 
2D-03021-100 97% 1.88 12,912 23,841 7,084 15,898 
2D-03021-160 94% 1.55 12,268 31,540 8,211 15,580 
2D-03051-100 97% 1.88 6,758 10,181 4,497 4,761 

Total Cost 75,194 144,756 
 

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นถึงระดับการบริการ (Service Level) ของบรรจุภณัฑ์กลุม่Aแผนกยาสีฟนัเท่ากับ 94 
เปอร์เซ็นต์ มีค่า Z เท่ากับ 1.55 ท้ังหมด 8 SKU, 97 เปอร์เซ็นต์ มคี่า Z เท่ากับ 1.88 ท้ังหมด 3 SKU, 98 เปอร์เซ็นต์ มีค่า Z 
เท่ากับ 2.05 ท้ังหมด 1 SKU ต้นทุนรวมใหม่ เท่ากับ 75,194 บาทต่อปีซึ่งช่วยลดต้นทุนรวมจากเดิมได้ เท่ากับ 69,516 บาท 

 
ตารางที่ 6 แสดงระดับการบริการ (Service Level) ปรมิาณสินค้าส ารอง จุดสั่งซื้อใหม่และเปรียบเทียบต้นทุนรวมแบบเดิมและ
แบบใหม่ในการสั่งซื้อของสินค้าส าเร็จรูปกลุ่มAแผนกยาสีฟัน 

รหัสสินค้า Service Level ค่าZ SS ROP ต้นทุนรวมใหม ่ ต้นทุนรวมเดิม 
5F-C2020-000 94% 1.55 44,483 77,936 24,500 38,452 
5N-C1020-000 94% 1.55 28,076 44,170 18,265 22,501 
5N-C1160-000 98% 2.05 13,146 20,668 8,570 19,991 
5N-C2020-000 94% 1.55 26,199 39,416 18,124 49,889 
5N-C2100-000 95% 1.64 10,118 17,033 7,460 14,192 
5N-C2160-000 97% 1.88 16,952 26,496 9,903 16,804 
5N-C4020-000 96% 1.75 57,799 82,002 26,937 54,456 
5N-C4020-100 98% 2.05 13,340 19,641 8,092 14,912 
5N-C4020-200 98% 2.05 12,469 17,871 7,998 9,471 
5N-C4100-000 94% 1.55 3,099 5,236 3,513 8,969 
5N-C4100-100 97% 1.88 2,214 3,103 2,328 5,775 
5N-C4100-200 97% 1.88 2,351 3,070 2,719 5,963 
5P-C2100-000 94% 1.55 3,190 4,765 3,112 3,626 
5P-C2160-001 96% 1.75 7,880 11,067 5,215 9,213 

Total Cost 146,735 274,215 
 

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นถึงระดับการบริการ (Service Level) ของสินค้าส าเร็จรูปกลุ่มAแผนกยาสีฟันเท่ากับ 94 
เปอร์เซ็นต์ มีค่า Z เท่ากับ 1.55 ท้ังหมด 5 SKU, 95 เปอร์เซ็นต์ มคี่า Z เท่ากับ 1.64 ท้ังหมด 1 SKU, 98 เปอร์เซ็นต์ มีค่า Z 
เท่ากับ 1.75 ทั้งหมด 2 SKU, 98เปอร์เซ็นต์ มคี่า Z เท่ากับ 1.88 ท้ังหมด 3 SKU, 98 เปอร์เซ็นต์ มีคา่ Z เท่ากับ 2.05 ท้ังหมด 3 
SKU ต้นทุนรวมใหม่ เท่ากับ 146,735 บาทต่อปีซึ่งช่วยลดต้นทุนรวมจากเดมิได้ เท่ากับ 127,479 บาท 



 
การจัดการสินค้าคงคลังที่ไมเ่คลื่อนไหว (Dead Stock) 

สินค้าคงคลังที่ไม่มีการเคลื่อนไหวคือสินค้าที่ถูกจัดเก็บไว้และไม่มีความต้องการใช้ซึ่งอาจเป็นสินคา้ที่ลา้สมัย เสื่อมสภาพ 
หรืออาจเป็นสินค้าท่ีตกค้างอยู่ในคลังสินค้าเป็นระยะเวลานาน สินค้าเหล่านีค้วรมีการจัดการเพื่อช่วยลดต้นทุนสินค้าคงคลังให้
ต่ าลง โดยหลังจากการวิเคราะห์ขอ้มูลสินคา้คงคลังด้วยทฤษฎี ABC Classification พบว่าสินค้าคงคลังของบริษัทท่ีเป็นสินค้าคง
คลังไมเ่คลื่อนไหวมีจ านวนท้ังสิ้น SKU คิดเป็นมูลคา่รวม 3,496,392 บาท ซึ่งหลังจากการแยกประเภทสินค้าคงคลังที่ไม่เคลื่อนไหว 
(Dead Stock) ที่มีอยู่แล้วจึงได้ท าการหาวิธีก าจัดสินค้าซึ่งพบว่าเป็นสินค้าท่ีหมดอายุ สินค้าที่ถูกขายออกไปช้า สินค้าที่เหลือจาก
การท าโฆษณา โดยทางบริษัทได้ท าการติดต่อกับผูร้ับซื้อสินคา้เก่ารวมถึงซัพพลายเออรเ์พื่อติดต่อขายสนิค้าคงคลังที่ไมเ่คลื่อนไหว 
(Dead Stock) ซึ่งสินค้าคงคลังที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead Stock) เหล่านี้สามารถขายคืนได้เป็นมูลค่า 699,278 บาท คิดเป็น 20 
เปอร์เซ็นต์ของมูลค่ารวม 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการท าวิจัยของบริษัทสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 

1.จากการศึกษาการจ าแนกประเภทสินค้าคงคลังด้วยวิธี ABC Classification สามารถสรุปได้ว่าสินคา้คงคลังประเภท
วัตถุดิบจากจ านวน 145 SKU แบง่เป็นกลุ่ม A จ านวน 15 SKU กลุม่ B จ านวน 20 SKU กลุ่ม C จ านวน 68 SKU และกลุ่ม D 
จ านวน 42 SKU สินค้าคงคลังประเภทบรรจุภณัฑ์จากจ านวน 376 SKU แบ่งเป็นกลุ่ม A จ านวน 27 SKU กลุ่ม B จ านวน 94 SKU 
กลุ่ม C จ านวน 185 SKU และกลุม่ D จ านวน 70 SKU สินค้าคงคลงัประเภทสินค้าส าร็จรูปจากจ านวน 144 SKU แบ่งเป็นกลุ่ม A 
จ านวน 20 SKU กลุ่ม B จ านวน 26 SKU กลุ่ม C จ านวน 69 SKU และกลุม่ D จ านวน 29 SKU  

2.พบว่าสินค้าคงคลังของบริษัทท่ีเป็นสินค้าคงคลังไม่เคลื่อนไหว คิดเป็นมูลค่ารวม 3,496,392 บาท จึงได้ท าการหาวิธี
ก าจัดสินค้าซึ่งพบว่าเป็นสินคา้ที่หมดอายุ สินคา้ที่ถูกขายออกไปช้า สินค้าท่ีเหลือจากการท าโฆษณา โดยทางบริษัทได้ท าการตดิต่อ
กับผู้รับซื้อสินค้าเก่ารวมถึงซัพพลายเออร์เพื่อตดิต่อขายสินค้าคงคลงัที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead Stock) ซึง่สินค้าคงคลังที่ไมเ่คลื่อนไหว 
(Dead Stock) เหล่านี้สามารถขายคืนไดเ้ป็นมลูค่า 699,278 บาท คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่ารวม โดยน าเงินท่ีได้จากการ
ขายคืนสินค้ามาลงทุนในการจดัท าเว็บไซด์เพื่อเพิ่มช่องทางการขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มยอดขายให้กับ
ทางบริษัทและเป็นอีกหนึ่งช่องทางประชาสัมพันธ์ในการติดต่อสื่อสารของผู้บริโภคกับทาง  

 

3.จากการเก็บข้อมูลและศึกษา พบว่าสาเหตุที่ท าให้รูปแบบเดิมที่ทางบริษัทใช้อยู่นั้นมีต้นทุนที่สูงเกิดจากบริษัทมีการสั่งซื้อ

สินค้าบ่อยเกินความจ าเป็นส่งผลให้ต้นทุนการสั่งซื้อสูงซึ่งหลังจากการวิเคราะห์ การก าหนดรูปแบบในการควบคุมสินค้าคงคลังเป็น

แบบ Fixed-Order Quantity System โดยมีการก าหนดปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (EOQ)และจุดสั่งซื้อใหม่ (Reoder 

point)จะสามารถช่วยลดจ านวนครั้งในการสั่งสินค้าและช่วยลดต้นทุนรวมให้ต่ าลง จากการศึกษาการเปรียบเทียบระดับการบริการ 

(Service Level) พบว่า เดิมบริษัทมีการก าหนดระดับการบริการที่สูงเกินความเป็นจริงในบางรายการสินค้าซึ่งหลังจากการ

เปรียบเทียบระดับการบริการแล้วรายการสินค้าคงคลังบางชนิดสามารถลดระดับการบริการให้ลดลงซึ่งส่งผลให้ทางบริษัทสามารถ



ลดปริมาณสินค้าคงคลังส ารอง (Safey Stock) จุดสั่งซื้อใหม่และเปรียบเทียบต้นทุนรวมแบบเดิมและแบบใหม่ในการสั่งซื้อของ

แผนกยาสีฟันกลุ่มAให้ลดลงได้ดังแสดงในตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนในรูปแบบเดมิกับรูปแบบใหม่ของแผนกยาสีฟัน 

 

กลุ่ม ต้นทุนรวมเดิม/บาท ต้นทุนรวมใหม่/บาท ลดงลง% 

วัตถุดิบ 10,161.00 6,173.00 39.25 

บรรจภุัณฑ ์ 144,756.00 75,194.00 48.05 

สินค้าส าเร็จรูป 274,215.00 146,735.00 46.49 

รวม 429,132.00 228,102.00 46.84 
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